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Prezydencja Francji w Radzie Unii Europejskiej  

styczeń – czerwiec 2022 

1 stycznia 2022 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Francja. Będzie ją 

sprawować do 30 czerwca br. Francja przejęła przewodnictwo w Radzie UE od 

Słowenii. Francja zapowiedziała, że  będzie działać na rzecz silniejszej i bardziej 

suwerennej Europy. Będzie również dążyć do przekonania Europejczyków do tego, że 

wspólna reakcja jest najlepszym sposobem na sprostanie wyzwaniom, przed którymi 

stoimy. 

 

Motto prezydencji francuskiej brzmi: „Odbudowa. Siła. Poczucie przynależności” i na nim 

opierają się jej priorytety. Hasło „odbudowa” odnosi się do wsparcia transformacji 

ekologiczno-cyfrowej, natomiast „siła” jest potrzebna, by bronić naszych wartości i interesów 

i je promować. „Poczucie przynależności” jest niezbędne, by budować i rozwijać wspólną 

wizję Europy poprzez kulturę, nasze wartości i naszą wspólną historię. 

 

 

Francja sprawując prezydencję w Radzie UE skupi się na trzech głównych obszarach:  

 realizacji programu na rzecz suwerenności europejskiej, czyli zdolności Europy do 

istnienia na świecie w swoim obecnym kształcie i do obrony swoich wartości  

i interesów, 

 budowaniu nowego europejskiego modelu wzrostu,  

 tworzeniu Europy o bardziej ludzkim wymiarze. 

 

Bardziej suwerenną Europę Francja chce budować poprzez wzmocnienie strefy Schengen, 

ochronę granic europejskich, kontrolę migracji i poprawę polityki azylowej. Prezydencja 
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akcentuje także konieczność budowania silniejszej Europy, która jest zdolna do działania  

w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, podejmując działania na rzecz dobrobytu i stabilności 

swoich sąsiadów, zwłaszcza poprzez zaangażowanie na Bałkanach Zachodnich i odnowienie 

stosunków z Afryką. 

W zakresie tworzenia nowego europejskiego modelu wzrostu prezydencja francuska 

podkreśla kwestie związane z tworzeniem miejsc pracy, rozwojem innowacji i doskonałości 

technologicznej. Francja chce, by rozwój gospodarczy był zgodny z celami klimatycznymi, 

wpierając przy tym  innowacyjność i rozwój europejskich podmiotów cyfrowych.   

W swoim programie prezydencja francuska zwraca uwagę na kwestie społeczne. Francja 

podkreśla, że ważne jest budowanie Europy, która wysłuchuje swoich obywateli podczas 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz broni praworządności i podtrzymuje jej 

wartości.  

  

 

 
 

Program ten jest kontynuacją osiągnięć prezydencji słoweńskiej i wpisuje się w szerszy 

program trzech prezydencji opracowany wspólnie z nadchodzącą prezydencją czeską  

i szwedzką.  Przedstawione priorytety opierają się na programie prac Komisji Europejskiej na 

rok 2022. Zostały opracowane w ścisłej współpracy z Przewodniczącym Rady Europejskiej, 

Parlamentem Europejskim oraz Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych  

i Polityki Bezpieczeństwa. Przeprowadzono również konsultacje z Europejskim Komitetem 
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Ekonomiczno-Społecznym, Europejskim Komitetem Regionów i partnerami społecznymi. 

Wdrażanie programu będzie uwzględniało rozwój sytuacji w zakresie zdrowia publicznego.  

 

9 grudnia 2021 r. prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił przemówienie na temat 

programu prezydencji francuskiej, a 19 stycznia 2022 r. omówił z posłami do Parlamentu 

Europejskiego strategię polityczną oraz priorytety prezydencji francuskiej w Radzie.  

 

 
 

Prezydencja francuska zamierza działać głównie w trzech obszrach: klimatycznym, 

społecznym oraz cyfrowym.          

W odniesieniu do technologii cyfrowej priorytetem Francji będzie regulacja ekonomiczna  

i odpowiedzialność platform, zwłaszcza w odniesieniu do mowy nienawiści, za pomocą 

przepisów dotyczących usług i rynków cyfrowych. W zakresie transformacji ekologicznej 

priorytetem będzie ustalenie cen węgla na poziomie unijnym dla produktów importowanych. 

Jest to kwestia efektywności ekonomicznej i ekologicznej. W kwestiach społecznych Francja 

podejmie działania zmierzające do ustanowienia europejskiego ustawodawstwa dotyczącego 

płacy minimalnej.       

Prezydencja francuska postawiła sobie cel przygotowanie Europy do daleko idących zmian 

dotyczących:  

 nowego modelu wzrostu i inwestycji dla Unii Europejskiej i strefy euro, 

 wartości europejskich z instrumentami ochrony demokracji, 

 działań skierowanych do młodzieży, w tym rozszerzenia programu Erasmus, 

 zdrowia (z prawdziwą wspólną agencją badawczą i głównymi planami badawczymi, 

na przykład nad chorobą Alzheimera).  

 

 
 

Portal prezydencji francuskiej: https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/
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Priorytety prezydencji francuskiej: https://presidence-

francaise.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/  

Kalendarz posiedzeń i wydarzeń za prezydencji francuskiej: https://presidence-

francaise.consilium.europa.eu/en/events/  

 

Prezydencja w Radzie UE  

 

Państwa członkowskie UE 

przejmują rotacyjną prezy-

dencję w Radzie UE co 6 

miesięcy. Prezydencja kieruje 

pracami Rady nad unijnym 

ustawodawstwem oraz przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, 

pomagając zapewnić ciągłość prac UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę 

państw członkowskich – musi być więc uczciwym i bezstronnym mediatorem.   

     

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą 

współpracują w 3-krajowych grupach, tworząc tzw. Trio Prezydencji (zwane także Trójką 

Prezydencji). System ten został wprowadzony w 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony. 

Obecna grupa składa się z Francji , Czech i Szwecji.  

 
18-miesięczny program Rady https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14441-

2021-INIT/pl/pdf  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14441-2021-INIT/pl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14441-2021-INIT/pl/pdf
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Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele  i przygotowuje wspólny program tematów 

i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. 

Osiemnastomiesięczny program prac prezydencji jest współdzielony przez trzy państwa 

członkowskie. Każde z 3 państw opracowuje własny 6-miesięczny program, określając cele, 

które chce osiągnąć podczas swojej kadencji, a wspólnie z pozostałymi członkami Trójki 

wyznacza bardziej długofalowe cele, których realizacja nie jest realna w ciągu sześciu 

miesięcy. Kolejne rządy krajowe państw członkowskich obejmują urząd 1 stycznia i 1 lipca 

każdego roku.   

Prezydencje w Radzie UE do 2030 roku  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN 

Prezydencja ma dwa główne zadania:  

1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych  

2. Reprezentacja Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE.  

 

       

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
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Film o prezydencji „ Co robi prezydencja i jak pracuje”  

https://www.youtube.com/watch?v=VXwkzQfzgJY 

 

Francja - charakterystyka kraju  

Ustrój polityczny  

Francja to republika o systemie parlamentarno-prezydenckim. Głową państwa jest prezydent 

wybierany w wyborach powszechnych, ma szerokie uprawnienia w zakresie władzy 

wykonawczej i ustawodawczej. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu: 

Zgromadzenia Narodowego i Senatu. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na 

czele. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=VXwkzQfzgJY
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Geografia  

 

Ponad połowę powierzchni Francji zajmują płaskie i pagórkowate niziny o wysokości do  

200 m. Najwyższym szczytem jest Mont Blanc (4807 m n.p.m.).Najniższym punktem jest 

delta Rodanu (2 m p.p.m.)Najdłuższa rzeka to Loara (1020 km).Największym jeziorem jest 

Jezioro Genewskie (581 km²). Francja graniczy z 8 państwami: Andorą, Belgią, Hiszpanią, 

Luksemburgiem, Monaco, Niemcami, Szwajcarią i Włochami. 

 

 

Gospodarka  

Kraj wysoko rozwinięty. Główne obszary działalności gospodarczej to produkcja 

samochodów, przemysł maszynowy, aeronautyczny, technologie informacyjne, przemysł 

elektroniczny, wyroby chemiczne i farmaceutyczne oraz moda w szerokim tego słowa 

znaczeniu. Rolnictwo należy do bardzo wydajnych, cechuje je wysoka mechanizacja. Ważną 

rolę w gospodarce odgrywa turystyka. 

 

Kultura  

 

Z Francji pochodzą najznamienitsi pisarze i myśliciele kontynentu europejskiego, między 

innymi Kartezjusz, Pascal, Rousseau, Wolter, Balzak, Flaubert oraz Camus. Znanymi 

malarzami francuskimi są: Renoir, Monet, Cézanne oraz Gauguin. Wśród kompozytorów 

można wymienić Debussiego, Bizeta czy Offenbacha. 

 

Warto zobaczyć  

• Paryż – Muzeum w Luwrze – mieści się w wielkim kompleksie budowli pałacowych  

i należy do najbogatszych na świecie. Spośród licznych arcydzieł sztuki do najbardziej 

znanych należą: Wenus z Milo i Nike z Samotraki oraz Mona Liza Leonarda da Vinci. 

• Awinion – miasto, które w średniowieczu było rezydencją papieży, do dziś zachowało ślady 

swej dawnej świetności a Pałac papieski, most, mury obronne, kościoły i kapliczki nadają 

miastu unikatowy charakter (lista UNESCO). 

• Carcassonne – największy w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny 
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Źródła:  

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/ 

https://www.pism.pl/publikacje/wybory-i-prezydencja-perspektywy-europejskiej-polityki-

francji  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/  

 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/programme/priorities/  

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/  

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20211210STO19208/czego-

oczekuja-francuscy-poslowie-od-prezydencji-ich-kraju-w-radzie  

Kraje Unii Europejskiej, Europe Direct-Poznań, ISBN 978-83-89333-65-0, Poznań 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował:  

 

EUROPE DIRECT Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670,  

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 
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